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Twoja firma może używać 
narzędzi najbezpieczniejszych  
 i najbezpieczniejszych 
rozwiązań. Możesz pracować  
w stabilnym i elastycznym 
środowisku IT bez inwestowania 
w sprzęt - płacisz za to, 
 z czego korzystasz.

Twoje lepsze  
 i bezpieczniejsze IT. 
Z gwarancją dostępności wszystkich  
danych biznesowych, nawet po cyberataku.
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... wypróbuj zaawansowane kopie 
i ciągłą dostępność danych. 

Z backupem w Ergonet Ty i Twoja firma  
możecie przywrócić konkretną wersję pliku,  
katalogu, komputera lub serwera,   
a nawet całej bazy danych lub aplikacji!

Myslisz...
,

... mam już kopie zapasowe.   
Nie potrzebuję.

Wyobraź sobie:   
masz zwykły backup. Ktoś zapisał  
zmiany w kluczowym pliku księgowym 
Ich odwracanie to dziesiątki godzin 
pracy.  

Twój klient nie chce czekać…

My 
mowimY:

,

MAMY BZIKA 
nA PUnKCIE WSPArCIA!

DZIAŁAMY W MODELU:

nasi Klienci otrzymują je 24/7/365.  
Wystarczy mail.  
98% spraw rozwiązujemy w ciągu kilku godzin,  
bo cały czas ulepszamy nasze rozwiązania w tle.   

Twoja firma dostaje działające, nowoczesne i zdalne IT!

wsparcie firmowych działów IT (on demand); 
wspólne zarządzanie zasobami IT   
(według ustalonych zasad); 
zarządzanie wszystkimi zasobami IT na zlecenie  
(raportowanie wykonanych prac).
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To jest możliwe od ręki.  
 Proponujemy Tobie i Twojej firmie  
dołączenie do chmury.

Rozwiązanie dopasujemy do Twoich   
rzeczywistych potrzeb: 

dostępu do stałego poziomu zasobów IT 
(niewielkie fluktuacje) lub 
czasowego, skokowego zapotrzebowania  
na przestrzenie dyskowe.

... DoPASoWAnE SErWErY  
I WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO 
DAnYCH!

KLIENT: FIRMA DEWELOPERSKA
Kilkoro młodych informatyków stworzyło 
w Łodzi zwinną firmę IT. Specjalizują się w pro-
jektowaniu i tworzeniu aplikacji mobilnych oraz 
internetowych.

Mają swoje doświadczenia w korzystaniu 
z chmury. W tym kilka złych. Wcześniej uży-
wali wirtualnych serwerów. Ich dostawca sto-
sował mało zaawansowane oprogramowanie.  
Doświadczyli „hałaśliwego sąsiada” oraz utra-
cili część danych, bo backupy były zbyt rzadkie 
i mało zaawansowane.

Mimo to wiedzą, że chmura to najlepsza opcja: 
to rozbudowane środowisko do przeprowadza-
nia testów aplikacji, które tworzą. Korzystają 
z niego tylko przez jakiś czas. Utrzymywanie 
potrzebnej do tego infrastruktury na co dzień 
byłoby absurdalne.

To, czego potrzebują to nowoczesna chmura, 
gwarantująca im bezpieczeństwo danych oraz 
niezależność od innych jej użytkowników. Do-
datkowo chcą mieć pewność, że przy testach 
obciążeniowych swoich rozwiązań dostaną 
przestrzeń dokładnie taką, jakiej potrzebu-
ją i zapłacą tylko za wykorzystane zasoby.

Dlatego testują dwa rozwiązania w Ergonet:

Azure, które jest najlepszym rozwią-
zaniem docelowym do testowania 
gotowych produktów

oraz

chmurę publiczną Ergonet z bezpo-
średnim połączeniem światłowodo-
wym do prac codziennych.

     chce
miec... ... WYDAJNĄ I NOWOCZESNĄ 

INFRASTRUKTURĘ, BEZ INWESTYCJI!

To jest możliwe już dziś. Proponujemy Ci przeniesienie  
do chmury - czyli środowiska wirtualnego. 

O maszyny (hardware) oraz bazowy software  
(czyli systemy operacyjne i aplikacje, zapewniające  
optymalne wykorzystanie maszyn, bezpieczeństwo  
danych oraz natychmiastowe ich odzyskiwanie  
nawet po cyberataku) dbamy my. 

Twoja firma może zarządzać działem IT samodzielnie, 
możemy wspierać Twoją firmę w tej pracy lub przyjąć  
zlecenie całkowitego zarządzania

KLIENT: FIRMA PRODUKCYJNA 
Ma własny dział IT. Stworzył go z dotacji unijnej. 
Maszyny w tym roku skończą 7 lat i nie spełniają 
już oczekiwań.

Firma nie miała szansy na wymianę sprzętu         
z dofinansowaniem. Zarząd nie chciał także in-
westować pieniędzy ponownie. Uznał, że świat 
informatyczny zmienia się za szybko i pojawia 
się w nim zbyt wiele zagrożeń, których nie może 
bagatelizować. Coraz szybciej starzejący się 
sprzęt i oprogramowanie nie dadzą im rady. 

Dyrektor IT dostał zadanie: znajdź rozwiązanie 
takie, żebyśmy bez inwestycji mogli korzystać 
z najnowszego sprzętu i najnowszego oprogra-
mowania zabezpieczającego. 
Dyrektor IT zaprosił nas do współpracy.

Stworzyliśmy zespół: Dyrektor IT, jego zaufany 
inżynier, inżynier Ergonet oraz konsultanci  
z Microsoft i VMware. 

Sprawdziliśmy rzeczywiste obciążenia maszyn 
Firmy. Wskazaliśmy najważniejsze aplikacje, 
programy oraz dane, konieczne do zapewnienia 
ciągłego jej działania. Objęliśmy je szczególną 
ochroną. Wraz z Dyrektorem opracowaliśmy 
plan przeniesienia zasobów IT do chmury. 
Ustaliliśmy wymogi dla IT, zgodne z planami 
rozwoju firmy. Dyrektor przedstawił Zarządowi 
plan działań oraz budżet, związany z migracją 
i utrzymaniem zasobów w chmurze. Zarząd 
wstępnie przyjął plan.

Trwają testy rozwiązania w oparciu o VMware 
w Ergonet oraz na serwerach Azure Microsoft. 
Ergonet na co dzień wspiera firmę od strony 
technicznej: konfiguruje sprzęt i uszczegóławia 
scenariusz migracji. Klient rozważa rezygnację 
z komputerów i laptopów. Chce mieć tylko 
monitory i klawiatury. Decyduje się na wirtu-
alne desktopy - oprogramowanie do pracy będzie 
w chmurze. Rozwiązanie na bazie VMware 
wdraża Ergonet.

     chce
miec...

mailto:info@ergonet.pl


 ErgonEt: info@ergonet.pl, t. 42 613 30 90 lub 801 567 000ZAPYTAJ NAS, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH TESTÓW! 

     mam...
... DROGIE LICENCJE NA PROGRAMY  
MICROSOFT  I STARZEJĄCE SIĘ SERWERY                                                                         
                                              - CO ROBIĆ?

Połącz swoją infrastrukturę IT z chmurą: najnowszymi 
maszynami, wyposażonymi w innowacyjne i sprawdzone 
oprogramowanie zabezpieczające. 

Z Ergonet możesz połączyć światłowodem lub VPN  
sieć własną i zasoby w chmurze.

W chmurze prywatnej Ergonet (na serwerach własnych 
lub Azure w Microsoft) zachowujesz prawo do korzystania 
z licencji oprogramowania.

KLIENT: FIRMA USŁUGOWA
Posiada własne licencje na oprogramowanie. 
Ilość przetwarzanych przez Firmę danych zaczęła 
przerastać możliwości maszyn we własnym IT. 

Coraz częstsze awarie, coraz dłuższe oczekiwa-
nie działu handlowego i klientów na raporty.

Wszystko skrupiało się na Dziale IT. Chłopaki 
dawali z siebie wszystko. Ograniczeń sprzęto-
wych w końcu nie dało się przeskoczyć.
Jednocześnie, po zmianie Zarządu nie było 
mowy o zakupie nowych maszyn.

Raport działu finansowego był nie do podważe-
nia: „jeszcze nie zwróciły nam się licencje opro-
gramowania“. 

Wiedzieliśmy o narastających kłopotach w fir-
mie. Menedżer IT zaczął nam o nich opowiadać 
w czasie spotkania. Potrzebował szybkiego pla-
stra. 

Zaproponowaliśmy mu wspólne spotkanie 
z Zarządem firmy. 

Najpierw razem się do niego przygotowali-
śmy. Zaprosiliśmy specjalistę z Microsoft oraz 
VMware. Opracowaliśmy 3 scenariusze wyko-
rzystania usług w chmurze. 

Wzięliśmy na siebie najtrudniejsze do przyję-
cia przez Zarząd tematy: uzasadnienie wydat-
ków.

Menedżer IT zajął się wykazaniem pozytyw-
nego wpływu zakupu chmury na wykonanie 
planów.  Od miesiąca z sukcesem firma testuje 
serwery na Azure oraz chmurę Ergonet.

Po testach przygotujemy wspólny raport i firma 
zdecyduje, które rozwiązanie jest dla niej naj-
korzystniejsze.

Firma deweloperska – projektuje i wykonuje aplikacje mobilne. Do pracy codziennej po-
trzebuje: środowiska bezpiecznego, gwarantującego stały dostęp do maszyn, nawet  
w przypadku braku Internetu. Do testów: maszyn do gigantycznych, skokowych obciążeń.
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serwery wlasne  
    juz nie hulaja...

lokalne serwery ciagna!!!

: )
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i sa wirtualne desktopy!

... ale czesc przenosimy 
     do chmury....

Bezpieczenstwo
Wydajność

Dopasowane  
koszty

Bezpieczenstwo
Wsparcie

Optymalne  
wykorzystanie

1TB â∞

DO TESTóWNA CODZIEń

Firma produkcyjna – tak jak wszystkie podmioty nie może funkcjonować bez Internetu. 
Internet to konieczność i wiele zagrożeń. Firma potrzebuje gwarancji ciągłości działania 
(nawet po cyberataku) i minimalizacji kosztów (zdalne desktopy).

Firma posiada własne, drogie licencje oprogramowania i starzejące się serwery. Potrze-
buje dostępu do najnowszego sprzętu i najwyższej jakości zabezpieczeń (zaawansow-
nych kopii bezpieczeństwa). Wszystko bez jednorazowej inwestycji.
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Nasze certyfikaty:

Napisz do nas: info@ergonet.pl

Zadzwoń do nas: 801 567 000  
                       lub 48/42 613 30 90
                       9-17, pon./pt.

mailto:info@ergonet.pl

